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O que é o PISA? 

 O PISA é um estudo internacional 

lançado pela OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) em 1990, com o objetivo de 

avaliar se os jovens de 15 anos são 

capazes de mobilizar o que aprenderam 

sobre matemática, ciências ou leitura na 

resolução de situações e problemas do 

quotidiano. 

 O PISA é um projeto baseado na idade 

dos alunos que se aproximam do final 

do ensino básico, na maior parte dos 

países participantes, avaliando por isso 

alunos de 15 anos que frequentem pelo 

menos o 7º ano de escolaridade.  

 Os estudos PISA ocorrem em ciclos de 

três anos; o primeiro aconteceu em 

2000 com cerca de 32 países 

participantes.  

 Em cada ciclo PISA uma das três áreas 

avaliadas (Literacia de Matemática, 

Literacia de Ciências e Literacia de 

Leitura) é selecionada como domínio 

principal. Em 2015 o domínio principal 

será Ciências. 

 Em 2014, decorre o estudo piloto em 

que serão experimentados novos itens 

no domínio das ciências e novos 

procedimentos de aplicação do teste 

PISA em computador. 

 

Quem participa no 
PISA em Portugal? 

 Cerca de 30 Escolas da Região de Lisboa 

foram selecionadas aleatoriamente para 

participar no estudo piloto PISA 2015. A 

Escola do seu filho é uma das 

selecionadas. 

 Em cada escola, cerca de 94 alunos de 15 

anos, que frequentem pelo menos o 7º 

ano, foram selecionados aleatoriamente, 

pelo consórcio internacional PISA, para 

participar neste estudo. 

 O(A) seu(sua) filho(a) é um dos alunos 

que foi selecionado para participar. 

Contamos com ele(a)! 

 Os dados PISA são tratados de forma 

agregada, garantido a confidencialidade 

das pessoas e da informação. 

Obrigado! 

Como é que o(a) 
seu(sua) filho(a) 
participa no PISA? 

 Cada Escola escolherá um dia para a 

aplicação do teste. O teste será aplicado 

por um Aplicador de Teste, designado 

pelo Centro Nacional PISA (IAVE), com o 

apoio do professor Coordenador de 

Escola, designado pela Escola para gerir a 

aplicação PISA. 

 Nesse dia, os alunos selecionados da 

Escola responderão a questões sobre 

Literacia de Leitura, de Matemática e de 

Ciências e também a um questionário 

sobre eles próprios e sobre a Escola. Irão 

fazê-lo em papel ou em computador. 

 É muito importante que o(a) seu(sua) 

filho(a) participe de forma empenhada, 

respondendo ao máximo de itens que 

souber, seguindo as instruções de 

aplicação e chegando atempadamente no 

dia do teste. Só a participação dos alunos 

permitirá aferir devidamente os itens e os 

procedimentos que devem ser utilizados 

no estudo principal PISA 2015. 


